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1. Nazwa sprawy  
 

Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych  
 

2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach - Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów - 
pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 

z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783  

z późn. zm.) 
 
4. Wymagane dokumenty 
1) Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia 
2) Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty 
Sposób dostarczenia: osobiście lub pocztą. 
 
5. Opłata  
1) Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości 21 zł 
2) Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia 17 zł 
3) Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana zostały opisane w art. 2, 3 i 3a 

ustawy o opłacie skarbowej 
4) Zwolnienia z opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie 

skarbowej 
 

6. Termin załatwienia 
Bez zbędnej zwłoki nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia. 

 
7. Sposób załatwienia 
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia albo postanowienie o odmowie wydania 
zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej 
przez wnioskodawcę. 
Dokument może być odebrany osobiście lub przez pocztę tradycyjną. O formie odbioru 
decyduje wnioskodawca we wniosku. 

 
8. Tryb odwoławczy 
Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to 
rozstrzygnięcie wydał. 

 
9. Informacje dodatkowe 
1) Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

− urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga 
przepis prawa; 

− osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny  
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
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2) Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. 
3) Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. 
4) W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ 

podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie 
faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, 
rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

5) Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić  
w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 

6) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje 
się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji 
otrzymanych od innych organów podatkowych. 

7) Przed wydaniem zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest 
prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego 
zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony 
materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana 
decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu 
wykazania ich w zaświadczeniu. 

8) Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości 
podatkowych podatnika na żądanie: 
− jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich 

funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek); 
− kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz 

dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania 
dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości; 

− małżonka podatnika, z zastrzeżeniem zawartym w ustawie Ordynacja 
podatkowa, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości 
powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób 
wymienionych w art. 111 ustawy; 

− wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1 ustawy. 
9) Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, 

występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. 
Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we 
wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

10) Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych 
rozwiązanej spółki cywilnej na żądanie byłego wspólnika tej spółki. 

11) Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego, 
zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych 
zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz objętego 
wnioskiem o wpis hipoteki, jeżeli hipoteka nie jest wpisana, na żądanie właściciela 
przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

12) Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, 
na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, 
który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem 
skarbowym wydaje temu właścicielowi zaświadczenie o wysokości zapłaconej 
należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. 

 
10. Załączniki 
Wniosek o wydanie zaświadczenia.  
 


